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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis)  

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

บทสรปุผู้บริหำร 
 

 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1   
 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 เปลีย่นแปลง 
หน่วย : พนับาท (“1Q22”) (“4Q21”) (“1Q21”) %QoQ %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 83,403  111,422  94,812  (25.1%) (12.0%) 
ก าไรขัน้ตน้ 23,297  40,034  34,046  (41.8%) (31.6%) 
EBITDA (6,822) 13,611  39,448  (150.1%) (117.3%) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (11,582) 4,002  7,477  (389.4%) (254.9%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ(1)  (11,582) 7,582  7,477  (252.8%) (254.9%) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.9% 35.9% 35.9% (8.0%) (8.0%) 
อตัรา EBITDA (7.9%) 12.1% 41.2% (20.0%) (49.1%) 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (13.4%) 3.6% 7.8% (17.0%) (21.2%) 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ(1)  (13.4%) 6.7% 7.8% (20.2%) (21.2%) 
ทีม่า : ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลงวด 3 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร 
หมายเหตุ : (1) ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานปกติส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (“IPO”) 

 
ในปี 2565 บรษิทัพบสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั เช่น ก าลงั
ซื้อของผูบ้รโิภคลดลง ตน้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ เป็นตน้ ฝ่ายจดัการได้ด าเนินหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การขยายช่องทางการตลาด
แบบออนไลน์ การควบคุมตน้ทุนวตัถุดบิและค่าก่อสร้าง บรษิทัจงึยงัคาดการณ์ว่าความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัจะยงัคงเป็นไปตามแผนธุรกจิ 
QoQ (1Q22 vs 4Q21) 
o ในงวด 1Q22 บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “JP”) มรีายได้จากการขายลดลงรอ้ยละ 25.1 จากงวด 

4Q21 สาเหตุหลกัเกดิจากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัมคีวามไม่แน่นอนหลายประการ เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ความขดัแยง้ทางการเมอืงใน
ต่างประเทศ เป็นต้น ท าใหค้่าครองชพีของผูบ้รโิภคเพิม่สูงขึน้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ผูบ้รโิภคจงึมคีวามต้องการสนิคา้ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลงเพราะเป็น
สนิคา้ฟุ่มเฟือย  

o บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้งวด 1Q22 ลดลงจากงวด 4Q21 รอ้ยละ 8.0 เนื่องจากมรีายไดล้ดลง แต่บรษิทัยงัคงมตีน้ทุนคงทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายพนักงานอยู่ 
o นอกจากการลดลงของรายไดจ้ากการขาย ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัลดลงเพราะบรษิทัมคี่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิม่ขึน้เพื่อสรา้งความ

ตระหนักถงึตรายีห่อ้ โดยบรษิทัคาดหวงัว่ากจิกรรมนี้จะท าใหข้ยายฐานลูกคา้ไดใ้นระยะยาว 
YoY (1Q22 vs 1Q21) 
o บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายงวด 1Q22 เมื่อเทยีบกบังวด 1Q21 ลดลง 11.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.0 มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากลูกคา้ประเภท OEM 

ลดลง โดยเฉพาะในผลติภณัฑป์ระเภทเสรมิอาหาร ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนัท าใหลู้กคา้มคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้  
o เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในช่วง 1Q22 ส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิบางรายการเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทังวด 1Q22 อยู่ทีร่อ้ยละ 27.9 
o ถงึแมว้่าบรษิทัจะมคี่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพิม่มากขึน้ในงวด 1Q22 เมื่อเทยีบกบังวด 1Q21 บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิลดลงเพราะการช าระหนี้เงนิกู้ยมื

จากสถาบนัการเงนิอย่างต่อเนื่อง 
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 1Q22 vs FY21 
o บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ลดลงใน 1Q22 เนื่องจากขาดทุนสุทธิ

ระหว่างงวด แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัน าเงนิทีไ่ดร้บัการเสนอขายหุน้ไปช าระหนี้เงนิกู้ยมื
จากสถาบนัการเงนิท าใหอ้ตัราหนี้สนิต่อทุนดขีึน้ 

  1Q22 FY21 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (1.0%) 2.4% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (1.2%) 3.1% 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อทนุ (เท่า) 0.26 0.30 

ก 
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

เหตุกำรณ์ส ำคญัในไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 
 

 
 

ควำมร่วมมือกบั บมจ. ทีวี ไดเรค็ เพ่ือส่งเสริมกำรตลำดทำงตรง 
บริษัทได้เดินหน้าด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือกับ บมจ. ทีวี ไดเร็ค เพื่อส่งเสริม
การตลาดทางตรงส าหรบัผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand บางรายการ ตลอดปี 2565 ซึ่งจะ
เป็นกลไกหนึ่งในการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตขึน้ 
 

 

กำรได้รบัใบอนุญำตครอบครองและผลิตสำรสกดักญัชง 
เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตผลติ (ทีม่ใิช่การปลูก) ยาเสพตดิใหโ้ทษ
ประเภท 5 (เฉพาะกญัชง) เลขที ่ลพ 1/2565 (มป) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่งผลให้บรษิัทสามารถรบัจ้างสกัด และจ าหน่ายสารสกัด รวมถึงการพฒันาสารสกดัเป็น
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารได้ ทัง้นี้บรษิทัคาดการณ์ว่าจะสามารถสรา้งรายได้จากการสกดักญัชง
ในปี 2565 
 
 

 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 
ในปี 2565 สถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น ความขดัแย้งทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น สถานการณ์
ดงักล่าวมผีลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัเพราะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
ระมดัระวงัในการใช้จ่ายมมีากขึ้น นอกจากนัน้ สินค้าโภคภณัฑ์ เช่น น ้ามนั เหล็ก มรีาคา
สงูขึน้ ท าใหม้ตีน้ทุนวตัถุดบิบางรายการและตน้ทุนก่อสรา้งเพิม่สงูขึน้ 
 
แนวทำงของฝ่ำยจดักำร 
ฝ่ายจดัการได้ตดิตามและประเมนิสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชดิ ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ
หลายประการเพื่อสรา้งผลก าไรอย่างยัง่ยนืในสถานการณ์นี้ โดยจดัการเรื่องรายได้ผ่านการ
ท าการตลาดหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
ผู้บรโิภคในปัจจุบนั การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อขยายฐานลูกคา้ ส่วน
การควบคุมต้นทุนนัน้ บรษิัทได้ด าเนินการต่อรองกบัผู้ค้าเพื่อตรงึราคาวตัถุดิบ การส ารอง
วตัถุดบิทีใ่ชเ้ป็นประจ าบางรายการเพื่อลดความผนัผวนของราคา ตลอดจนการควบคุมตน้ทุน
ก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิอย่างใกล้ชิด ส าหรบักระแสเงนิสดของบรษิทั บรษิัทมกีาร
พจิารณาแผนการลงทุนอย่างระมดัระวงัเพื่อป้องกนัปัญหากระแสเงนิสดและคงความสามารถ
ในการสรา้งผลตอบแทนไดใ้นระยะยาว 
 
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแผนด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านี้ บรษิัทยงั
คาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2565 ยงัคงเป็นไปตามแผนธุรกจิที่ก าหนดไว ้โดย
ยงัคาดการณ์ว่าผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัยงัคงสามารถสรา้งความพงึพอใจสงูสุดต่อลูกคา้ได ้
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1   
 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2564 เปลีย่นแปลง 
หน่วย : พนับาท (“1Q22”) (“4Q21”) (“1Q21”) %QoQ %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 83,403  111,422  94,812  (25.1%) (12.0%) 
ตน้ทุนขาย (60,106) (71,388) (60,766) (15.8%) (1.1%) 
ก ำไรขัน้ต้น 23,297  40,034  34,046  (41.8%) (31.6%) 
รายไดอ้ื่น 2,068  928  943  122.8% 119.3% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (22,373) (13,191) (11,363) 69.6% 96.9% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (15,981) (19,346) (12,057) (17.4%) 32.5% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (12,989) 8,425  11,569  (254.2%) (212.3%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1,791) (2,678) (2,458) (33.1%) (27.1%) 
ผลก าไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ 357  -  -  100.0% 100.0% 
กลบัรายการขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า
ซึง่เป็นไปตาม TFRS 9 509  (496) 174  (202.6%) 192.5% 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ (13,914) 5,251  9,285  (365.0%) (249.9%) 
ภาษเีงนิได ้ 2,332  (1,249) (1,808) (286.7%) (229.0%) 
ก ำไรสุทธิ (11,582) 4,002  7,477  (389.4%) (254.9%) 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (11,582) 7,582  7,477  (252.8%) (254.9%) 
ทีม่า : ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลงวด 3 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร 

 

1. โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 
 

 

ผลิตภณัฑภ์ำยใต้ตรำย่ีห้อของลูกค้ำ (OEM) 
o บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
o บรษิทัยงัมรีายได้ส่วนใหญ่มาจากการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์

แบบ OEM 
ผลิตภณัฑภ์ำยใต้ตรำย่ีห้อของบริษทั (Own Brand) 
o ตรายี่ห้อของบริษัท ได้แก่  COXTM, JSPTM, สุภาพโอสถ TM, 

EVITONTM ซึง่ครอบคลุมหลายช่องการจ าหน่าย 
o บรษิัทมแีผนพฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดที่จะขยายรายได้จาก

ผลติภณัฑก์ลุ่ม Own Brand ใหเ้พิม่ขึน้ 
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ (Others) 
o บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าแบบซื้อมาขายไป เช่น ชุดตรวจ 

COVID-19 ชุดตรวจสารเสพตดิ เป็นตน้ 
 

 
  

OEM, 58.9%

Own Brand, 37.7%

Others, 3.4%

รายไดง้วด 3 เดอืน
ปี 2565 

83.4 ล้ำนบำท 
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 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1   
 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2564 เปลีย่นแปลง 
หน่วย : พนับาท (“1Q22”) (“4Q21”) (“1Q21”) %QoQ %YoY 
OEM 49,140  83,276  55,760  (41.0%) (11.9%) 
Own Brand 31,440  26,170  37,872  20.1% (17.0%) 
Others 2,823  1,976  1,180  42.9% 139.2% 
รวม 83,403  111,422  94,812  (25.1%) (12.0%) 
ทีม่า : ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลงวด 3 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร 

 

 
 

QoQ (1Q22 vs 4Q21) รายไดจ้ากการขายงวด 1Q22 ลดลงไปจากงวด 4Q21 รอ้ยละ 25.1 มสีาเหตุหลกัจาก 
o ผลิตภณัฑ์ OEM : บรษิัทมรีายได้ลดลงเนื่องจากลูกค้าชะลอการสัง่ซื้อตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ความขดัแยง้ทางการเมอืงในต่างประเทศ เป็นต้น ท าใหค้่าครองชพีของผูบ้รโิภคเพิม่สูงขึน้ตัง้แต่ต้นปี 2565 ผูบ้รโิภคจงึมคีวาม
ตอ้งการสนิคา้ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลงเพราะเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย 

o ผลิตภณัฑ ์Own Brand : สดัส่วนรายไดจ้ากผลติภณัฑ ์Own Brand คดิเป็นรอ้ยละ 37.7 และรอ้ยละ 23.5 ของรายไดจ้ากการขายรวมในงวด 
1Q22 และงวด 4Q21 ตามล าดบั มสีาเหตุหลกัจากบรษิทัขยายช่องทางการขายแบบออนไลน์เพิม่เตมิ ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีากลูกคา้  

YoY (1Q22 vs 1Q21) รายไดจ้ากการขายงวด 1Q22 ลดลงไปจากงวด 1Q21 รอ้ยละ 12.0 เพราะ 
o ผลิตภณัฑ ์OEM : บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายกลุ่มลูกคา้ OEM ในงวด 1Q22 ลดลงจากงวด 1Q21 เลก็น้อย ถงึแมว้่าบรษิทัจะมรีายได้

จากผลติภณัฑเ์สรมิอาหารลดลง บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากกจ าหน่ายสนิคา้ประเภทยาแผนปัจจุบนัและสมุนไพร 
o ผลิตภณัฑ์ Own Brand : รายได้จากผลิตภณัฑ์ Own Brand ลดลงเนื่องจากในปัจจุบนัหน่วยงานราชการมีความเข้มงวดในการแพร่สื่อ

โฆษณามากขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถโฆษณาไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว ้ 
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2. ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น 
 

 
 

QoQ (1Q22 vs 4Q21)  
o ก าไรขัน้ตน้งวด 1Q22 ต ่ากว่างวด 4Q21 จ านวน 1.7 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง แต่บรษิทัยงัคงมตีน้ทุนคงที่ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายพนักงาน จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง 
YoY (1Q22 vs 1Q21)  
o บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นงวด 1Q22 ลดลงไปจากงวด 1Q21 จ านวน 1.1 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในงวด 1Q22 ส่งผลให้

ตน้ทุนวตัถุดบิบางรายการเพิม่สงูขึน้ไปจากงวด 1Q21 
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3. ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 
 

QoQ (1Q22 vs 4Q21)  
o ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย : บรษิทัมตี้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 1Q22 และงวด 4Q21 รวม 22.4 ล้านบาท และ 13.2 ล้านบาท ตามล าดบั 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 1Q22 สูงขึน้มสีาเหตุหลกัจากค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งความตระหนักในตรายีห่อ้ โดยบรษิทัคาดหวงั
ว่ากจิกรรมนี้จะท าใหข้ยายฐานลูกคา้ไดใ้นระยะยาว 

o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารงวด 1Q22 และงวด 4Q21 รวม 16.0 ล้านบาท และ 19.3 ล้านบาท ตามล าดบั 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงวด 4Q21 สูงกว่างวด 1Q22 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ IPO และค่าธรรมเนียมจากการช าระเงนิกูย้มื
ก่อนก าหนด 

YoY (1Q22 vs 1Q21)  
o ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย : ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 1Q22 เพิม่ขึน้จากงวด 1Q21 จ านวน 11.0 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัมคี่าโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละค่าบรกิารส าหรบัช่องทางออนไลน์มากขึน้ 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงวด 1Q22 เพิม่ขึน้จากงวด 1Q21 รอ้ยละ 32.5 มสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้ 
o อตัรำส่วนต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม : ในงวด 1Q22 บรษิัทมอีตัราส่วนนี้ที่รอ้ยละ 44.4 ซึ่ง

ปรบัตวัสงูขึน้จากงวด 1Q21 เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลงและค่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีส่งูขึน้ 
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4. ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 
 

 
 

QoQ (1Q22 vs 4Q21)  
o ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกตงิวด 1Q22 ลดลงไปจากงวด 4Q21 จ านวน 19.2 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงและตน้ทุนในการจดั

จ าหน่ายสงูขึน้ 
YoY (1Q22 vs 1Q21)  
o บรษิทัมอีตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธงิวด 1Q22 และงวด 1Q21 รอ้ยละ (13.4) และรอ้ยละ 7.8 ของรายได้รวมตามล าดบั เนื่องจากอตัราก าไร

ขัน้ตน้ลดลงรอ้ยละ 8.3 และอตัราส่วนตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.1 
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ฐำนะกำรเงิน 
 

 
 
สินทรพัย ์
o สินทรพัยห์มุนเวียน : ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 65 (“Mar22”) สนิทรพัย์หมุนเวยีนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิ

ลงทุนระยะสัน้ และสนิคา้คงเหลอื รวมคดิเป็นรอ้ยละ 90.9 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด Mar22 ลดลงจาก 
FY21 เพราะบรษิทัน าเงนิสดบางส่วนไปลงทุนระยะสัน้จ านวน 190.0 ลา้นบาท และใชล้งทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพื่อขยายกจิการตามแผนธุรกจิ 
ส่วนสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัมแีผนที่จะปรบัสดัส่วนการขาย Own Brand ให้เพิม่มากขึน้ จึงจ าเป็นที่จะต้องส ารองสนิคา้ไวใ้ห้
พรอ้มจ าหน่าย 

o สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน : .ในงวด 1Q22 บรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 ของสนิทรพัยร์วม โดยในงวดปัจจุบนับรษิทัมี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ขึน้จากงวดก่อนหน้าเพราะมสีนิทรพัย์ระหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ ซึ่งมาจากการปรบัปรุงสถานที่ผลติโรงงาน
กรุงเทพฯ และการก่อสรา้งโรงงานผลติเพิม่เตมิทีจ่งัหวดัล าพนู  

หน้ีสิน 
o หน้ีสินหมุนเวียน : บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนงวด Mar22 ลดลงจากงวด FY21 จ านวน 23.4 ล้านบาท เพราะบรษิทัมเีจ้าหนี้อื่นลดลงจ านวน 

11.5 ล้านบาทจากการจ่ายโบนัสใหแ้ก่พนักงาน นอกจากนัน้หนี้สนิที่เกดิจากสญัญา (เงนิมดัจ ารบัล่วงหน้าจากลูกคา้) ลดลงจ านวน 7.7 ล้าน
บาท ซึง่สอดคลอ้งรายไดท้ีล่ดลง 

o หน้ีสินไม่หมุนเวียน : บรษิทัมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนงวด Mar22 ลดลงจากงวด FY21 รอ้ยละ 11.1 เพราะบรษิทัช าระหนี้เงนิกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิก่อนก าหนด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
o ในงวด 1Q22 บรษิทัมกี าไรสะสมลดลงเนื่องจากขาดทุนสุทธ ิ
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

   

   
 
o จากการเสนอขายหุน้ IPO ใน FY21 บรษิทัจงึมสีภาพคล่องเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนทุนหมุนเวยีนและอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็

เพิม่ขึน้อย่างมสีาระส าคญั  
o อย่างไรกต็าม ระยะเวลาเกบ็หนี้ของงวด 1Q22 สงูขึน้จาก FY21 เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลง แต่บรษิทัยงัคงตดิตามการรบัช าระหนี้อย่างเคร่งครดั

เพื่อลดปัญหาหนี้สญู 
o อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์และอตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากการเสนอขายหุน้ IPO ใน FY21 และผลขาดทุนใน 

1Q22 
o อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลงเนื่องจากการเสนอขายหุน้ IPO ท าใหม้ลูค่าสนิทรพัยแ์ละส่วนของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักลงทุนสมัพนัธ ์
โทร 064 479 1691 
Email ir@jsppharma.com 
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